Fotografia szkolna, przedszkolna, szkół średnich, to wspaniała pamiątka z okresu dorastania, pierwszych
przyjaźni, radosnych zabaw i nauki. Łapiemy wszystkie te chwile na fotografiach.

Zdjęcia wykonuję z różnych okazji: Mikołajkowe, Wielkanocne, z Karnawału, z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia i
zakończenia roku szkolnego, do tablo, z różnych wydarzeń szkolnych, przedstawień.
Rodzaje zdjęć:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

zdjęcie klasowe/grupowe z ew. nazwą szkoły i klasy/przedszkola i grupy;
zdjęcia do dokumentów – legitymacja, dowód osobisty, paszport;
zdjęcie portretowe – opcje oficjalne z nazwą szkoły i klasy/przedszkola i grupy;
zdjęcia portretowe na „luzie” w sali przedszkolnej;
zdjęcia z różnych okazji: Mikołajkowe, Wielkanocne, z Karnawału, z okazji Dnia Dziecka,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, do tablo, z różnych wydarzeń szkolnych, przedstawień,
zdjęcia okazjonalne na tłach – wiosenne, letnie, zimowe, oraz wszystkie święta Wielkanocne,
Bożonarodzeniowe, halloween, zdjęcia z Mikołajem – istnieje możliwość zamówienia Mikołaja do
zdjęć od nas – posiadamy własny strój;
zdjęcia koleżeńskie;
reportaż przedszkolaka - ustalany indywidualnie czas pracy – reportaż fotograficzny, dzięki
któremu rodzice będą mieli okazję, aby obejrzeć swoje dzieci podczas pobytu w przedszkolu –
śniadanie w przedszkolu, mycie zębów, wspólne zabawy i gry oraz wyjścia na spacer;
Tablo
Kalendarze ścienne z pociechami, idealne dla prezent dla dziadków jak i do domowego
przedpokoju. Format A3 lub większy na życzenia rodzica. Zdjęcie indywidualne lub grupowe.
Kalendarzyki portfelowe – również dobre na prezent.
Kubki i inne gadżety ze zdjęciem naszych pociech.
Nie ma obowiązku zamawiania wszystkich rodzajów. Każda klasa/grupa lub uczeń może wybrać swój
zestaw zdjęć.
Zdjęcia cyfrowe – istnieje możliwość zamówienia zdjęć tylko i wyłącznie w formie plików cyfrowych,
gotowych do wywołania, można z nich wykonać nieograniczoną ilość odbitek o wymiarach wybranych
przez rodziców.
Korzyści dla rodziców i szkoły/przedszkola
•
•
•
•
•

Przed sesją rodzice mają możliwość dopasowania ubioru dzieci do odpowiedniej scenerii;
Indywidualny wybór ilości zdjęć, wszystkie na wysokiej jakości papierze
Przy współpracy rabaty na kolejna lata;
prowizje na fundusz szkolny;
Płatność za zdjęcia odbywa się po wykonaniu zdjęć.

Skontaktuj się z nami:
www.jakubkarpinski.pl
tel. (+48) 530 999 074
mail: jakub_karpinski@o2.pl

